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ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu  

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 
  

L-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel Sekondarji 2016 
 

IL-ĦAMES SENA                     L-ISTUDJI SOĊJALI (Ġenerali)           L-Iskema tal-Marki  

 

TAQSIMA A 

 

                                                                                                                           

 

 

(1 x 10 =10 marki) 

 

TAQSIMA B MARKI TWEĠIBA 

1 1,1,1,1,1 (5) L-Italja, Franza, il-Ġermanja, Spanja, l-Awstrija, Malta. 

Isemmu ħames stati membri. Eżempji oħra validi għandhom 

jiġu aċċettati. 

2 1,1,1,1 (4) Alfred Sant, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Roberta Metsola, 

David Casa, Therese Comodini Cachia. 

Isemmu erba’ membri. 

3 1,1,1,3 (6) Il-Kunsill tal-Ministri, il-Kummissjoni Ewropea u  

l-Parlament Ewropew. 

 

L-istudenti jistgħu jagħżlu waħda minn dawn li ġejjin: 

 

Il-Kunsill tal-Ministri qisu l-kabinett tal-Unjoni Ewropea, 

u jiġbor fih Ministri minn kull pajjiż imsieħeb. Il-Kunsill 

jaħdem taħt il-presidenza ta’ ministru partikolari li jżomm 

il-kariga għal sitt xhur, f’sistema fejn kull pajjiż imissu l-

presidenza. Il-ministri jiltaqgħu skont tas-suġġett li se jkun 

diskuss, bħall-ambjent, finanzi jew sigurtà. 

 

Il-Kummissjoni Ewropea – Il-membri ta’ din il-

kummissjoni huma bħal kapijiet tal-amministrazzjoni jew l-

eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea. Huma jfasslu abbozzi ta’ 

deċiżjonijiet li mbagħad jitressqu quddiem il-Kunsill tal-

Ministri għall-approvazzjoni. 

 

Il-Parlament Ewropew – Dan jikkonsisti f’751 deputat, 

magħżula permezz ta’ elezzjonijiet popolari li jsiru f’kull 

pajjiż membru darba kull ħames snin. In-numru ta’ deputati 

li għandu pajjiż jiddependi mid-daqs tal-popolazzjoni. 

1.  c 2.  b 3.  c 4.  b 5.  b 

6.  c 7.  a 8.  b 9.  a 10.  c 
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4 1,1,1,1 (4)  il-Belġju 

 il-Ġermanja 

 Franza 

 l-Italja 

 il-Lussemburgu 

 l-Olanda 

Isemmu erba’ pajjiżi. 

5 1,1 (2) Il-paċi, il-ġid komuni, il-ħarsien tal-ambjent, is-solidarjetà u 

r-rispett fost l-Istati Membri. 

Isemmu żewġ valuri. Eżempji oħra validi għandhom jiġu 

aċċettati. 

6 1,3 (4) Il-piż li qed titfa’ l-qagħda finanzjarja mwiegħra tal-Greċja 

fuq pajjiżi oħra Ewropej, l-immigrazzjoni illegali, in-nuqqas 

ta’ xogħol għaż-żgħażagħ u l-pensjonijiet.  

Isemmu problema waħda. 

 

Il-problema tal-immigrazzjoni illegali: eluf ta’ nies qed 

jaħarbu minn pajjiżhom minħabba l-gwerer, il-faqar, l-

inġustizzji u l-persekuzzjoni mingħajr id-dokumenti 

meħtieġa biex isibu kenn f’pajjiżi tal-UE. Eżempju: Is-

Sirjani qed jaħarbu lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea 

minħabba l-problemi kbar li hemm f’pajjiżhom.  

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

TOTAL 25  

 

 

TAQSIMA C MARKI TWEĠIBA 

1 2,1,1,1 (5) Trejd Unjin hi għaqda li taħdem għad-drittijiet tal-

ħaddiema. Din titkellem u tinnegozja għan-nom tal-

ħaddiema.  

Eżempji ta’ trejd unjins huma l-MUT (Malta Union of 

Teachers), l-UHM (Union Ħaddiema Magħqudin), il-GWU 

(General Workers Union).   

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

2 1,1,1,1,1 (5) Divertiment hu l-mod kif wieħed jirrilassa ruħu; kif jgħaddi 

l-ħin liberu tiegħu.  

 Żewġ modi ta’ divertiment tal-imgħoddi: għana, festa 

tar-raħal, Karnival.  

Isemmu tnejn minnhom. 

 Żewġ modi ta’ divertiment tal-lum: weekend breaks, 

diskoteki, bar-b-ques.  

Isemmu tnejn minnhom. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 
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3 2,1,1,1 (5) Żvilupp sostenibbli huwa wieħed li joffri lill- 

ġenerazzjonijiet futuri dinja aħjar milli sibna.  

Dan jista’ jsir permezz tal-ħarsien ambjentali (kemm fiżiku 

kif ukoll soċjali); billi jsir użu għaqli tar-riżorsi naturali biex 

dawn ma jispiċċawx qabel il-waqt u billi nnaqqsu l-iskart 

fejn hu possibbli. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati.    

4 1,1,1,1,1 (5) Effetti pożittivi tal-globalizzazzjoni fuq il-pajjiżi tad-

dinja: 

 

 Aktar moviment ta’ flus u ħaddiema. 

 Aktar għażla ta’ prodotti differenti u konsumeriżmu. 

 Aktar taħlit ta’ nies u kulturi differenti. 

 Aktar ġid. 

 Solidarjetà bejn il-pajjiżi. 

 Interdipendenza bejn il-pajjiżi. 

Isemmu ħamsa minnhom. Eżempji oħra validi għandhom 

jiġu aċċettati. 

5 5 Il-Ġnus Magħquda – Din hija għaqda li twaqqfet f’Ottubru 

1945 u fiha hemm 193 pajjiż minn madwar id-dinja kollha. 

Il-pajjiżi għandhom l-għan li jsawru aktar paċi fost il-ġnus. 

Din hija organizzazzjoni maħluqa biex tippromwovi l-paċi 

fid-dinja, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali u forom oħra ta’ 

kooperazzjoni. 

TOTAL 25  

 

 

TAQSIMA D MARKI TWEĠIBA 

1 15 Stili ta’ ħajja sostenibbli huma stili ta’ ħajja mmirati biex 

jiżguraw lill-ġenerazzjonijiet futuri ambjent naturali li fih 

il-bnedmin ikunu jistgħu jgħixu kuntenti u b’saħħithom.  

 

Iż-żgħażagħ Maltin jistgħu jaddottaw stil ta’ ħajja aktar 

sostenibbli billi: 

 

1) Isegwu t-tliet passi għat-tnaqqis tal-iskart: 

 

 Reduce: eż. Inaqqsu mill-ħela u mill-konsumeriżmu. 

eż. Ma jħallux dawl mixgħul għalxejn. 

 Reuse: eż. Jużaw il-karti minn żewġ naħat. 

 Recycle: eż. Jixtru prodotti riċiklati u jieħdu prodotti 

biex jirriċiklawhom. 

 

2) Jixtru prodotti li jagħtu kas il-ħtiġijiet tal-ambjent. 

Eżempju: prodotti bla CFCs, prodotti li ma jaħlux ħafna 

elettriku, eċċ. 
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3) Meta wieħed isiefer jista’ jagħmel għażla favur l-

ambjent  bħall-ekoturiżmu. L-ekoturiżmu jħeġġeġ lit-turisti 

jaddottaw prattiċi ekoloġiċi li jagħtu kas il-ħtiġijiet tal-

ambjent. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

2 15 Il-Commonwealth hi organizzazzjoni ta’ 53 pajjiż 

indipendenti, li ħafna minnhom kienu jiffurmaw parti mill-

Imperu Ingliż. Dawn il-pajjiżi jikkollaboraw flimkien u 

jaħdmu sabiex, fost oħrajn jippromwovu d-demokrazija, id-

drittijiet tal-bniedem, tmexxija tajba, il-libertà ta’ persuna 

umana, il-kummerċ ħieles u l-paċi fid-dinja. Malta ospitat 

il-laqgħat tal-Commonwealth, dawk magħrufa bħala 

CHOGM, fl-2005 u fl-2015 wara għażla unanima mill-

membri. Eżempji ta’ pajjiżi membri fil-Commonwealth 

huma: l-Awstralja, il-Kanada, Ċipru, l-Indja. 

3 15 Koperattiva hi għaqda ta’ ħaddiema li kollha jitqiesu 

ugwali u għandhom vot wieħed li jużaw meta jieħdu 

deċiżjonijiet dwar tmexxija tal-koperattiva. Tliet eżempji 

jistgħu jkunu KKĠ (Koperattiva Kummerċ Ġust), 

KOPTACO (Koperattiva tal-coaches u mini buses), Agri-

Coop (koperattiva tal-bdiewa), KIM (koperattiva ta’ min 

irabbi l-majjali) u koperattiva tas-sajjieda. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

TOTAL 25  

 

TAQSIMA E MARKI TWEĠIBA 

Il-25 marka 

jitqassmu kif 

ġejjin: 

 

20-25:tajjeb 

ħafna 

15-19: tajjeb 

12-14: mhux 

ħażin 

0-11: mhux 

tajjeb 

 Tweġibiet oħra li jkunu rilevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 25 Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol: 

Kull sena madwar 8000 ħaddiem ikorri fuq il-post tax-

xogħol. Ħafna drabi dawn jagħmlu xogħol perikoluż u iktar 

jagħtu kas tal-paga milli jieħdu ħsieb saħħithom. F’Malta 

s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol ġiet imħarsa bil-liġi  

fis-sena 2000. Din il-liġi ħolqot l-Awtorità dwar is-Saħħa u 

s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol magħrufa bħala OHSA. 

Fost affarijiet oħra, il-liġi msemmija titlob li, f’kull post 

tax-xogħol, il-ħaddiema jagħżlu wieħed minn fosthom bil-

għan li jirrappreżentahom quddiem il-management fuq dak 

kollu li jirrigwarda l-promozzjoni u l-protezzjoni tas-saħħa 

u s-sigurtà tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Titlob ukoll li 

f’pajjiżna jinħatru uffiċjali apposta u kwalifikati sabiex 
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jinvestigaw l-inċidenti li jqumu fuq il-post tax-xogħol, 

jagħmlu spezzjonijiet, jew jinvestigaw ilmenti mill-

ħaddiema/prinċipal dwar nuqqas ta’ ħarsien tas-saħħa u s-

sigurtà. Fl-aħħar nett, din il-liġi titlob li kull impriża 

għandha tieħu passi sabiex tidentifika, tevalwa u 

tikkontrolla r-riskji kollha għas-saħħa u s-sigurtà li jeżistu 

fiha u li ma jistgħux jiġu evitati. 

Il-ħaddiema għandhom jingħataw it-taħriġ fuq dak kollu li 

għandu x’jaqsam mas-saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq il-

post tax-xogħol. Barra minn dan, il-ħaddiema għandhom 

jingħataw informazzjoni u istruzzjonijiet preċiżi dwar 

apparat/ilbies protettiv biex ikunu jafu eżattament 

x’għandhom jagħmlu f’każ ta’ emerġenza. Il-prinċipal 

għandu wkoll jieħu passi preventivi biex ma jkunx hemm 

inċidenti bla bżonn bħal pereżempju jitwaħħlu sinjali fuq 

il-post tax-xogħol. Dawn jistgħu jkunu sinjali għal żoni li 

jiżolqu, sinjali għal żoni perikolużi li jeħtieġu ċertu lbies 

jew strumenti speċjali. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

2 25 L-Unjoni Ewropea hija għaqda ta’ pajjiżi li jaħdmu 

flimkien biex jgħollu l-livell ekonomiku, soċjali u politiku 

ta’ bejniethom u biex jiżguraw il-paċi u l-istabbiltà fir-

reġjun Ewropew.  

ŻEWĠ VANTAĠĠI:  

i) Iċ-ċittadini Maltin ikollhom aktar ċans li jaħdmu barra 

minn Malta, f’pajjiżi li huma Stati Membri tal-UE.  

ii) Il-vuċi tal-Maltin fl-ogħla istituzzjonijiet tal-UE, 

pereżempju l-Parlament Ewropew; l-importanza tal-fondi 

strutturali. 

iii) Fondi għall-proġetti strutturali, ambjentali u kulturali li 

ngawdu minnhom aħna lkoll.   

Isemmu tnejn minn dawn. 

ŻEWĠ ŻVANTAĠĠI:  

i) Is-settur tal-manifattura f’Malta jinsab f’sitwazzjoni 

ekonomika kompetittiva ħafna. Ħafna fabbriki f’Malta 

kellhom jagħlqu għax naqas il-bejgħ.  

ii) Il-moviment ħieles taċ-ċittadini jista’ jwassal għal brain 

drain peress li dawn jistgħu jitilqu u jgħixu f’pajjiżi oħra; 

dan jista’ jdgħajjef lill-ekonomija.  

iii) Il-prodott agrikolu lokali jista’ jbati għaliex ma jistax 

jesporta lejn pajjiżi barra mill-UE. 

Isemmu tnejn minn dawn. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

3 25 Problemi Ambjentali: Jeżistu numru sostanzjali ta’ 

problemi ambjentali li d-dinja qed tiffaċċja, fosthom fl-użu 

bla rażan tal-art u tar-riżorsi, it-tniġġis minħabba l-

insettiċidi (il-bexx) u t-tniġġis li joħroġ mill-fabbriki. Dan 

iwassal għal ħsara, fosthom ix-xita aċiduża li toħloq ħafna 

problemi fl-ibliet filwaqt li numru kbir ta’ siġar, ħut u 

pjanti fl-ilmijiet jisfaw fix-xejn. 

Hemm diversi metodi li kemm il-gvernijiet kif ukoll aħna 
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nistgħu naddottaw biex nippruvaw nibżgħu għall-ambjent, 

fosthom: 

 Edukazzjoni u kampanji sabiex ma naħlux, ma 

nħammġux u nisseparaw l-iskart. 

 Aktar liġijiet u kontrolli fuq kif jintużaw u jitqassmu r-

riżorsi naturali tad-dinja (pereżempju, is-sajd, iż-żejt u l-

qtugħ tas-siġar). 

 Aktar liġijiet u kontrolli fuq il-fabbriki biex jiġu 

kkontrollati d-dħaħen u l-gassijiet li joħorġu minnhom u 

li qed jagħmlu ħafna ħsara lill-ozone layer. 

 Nużaw apparat energy saving, jiġifieri li ma jaħlix ħafna 

elettriku biex jaħdem, pereżempju bozoz li jkunu LED 

jew energy saving. 

 Aktar inċentivi sabiex in-nies jużaw l-enerġija 

alternattiva, pereżempju solar heaters, photovoltaic 

panels, wind farms, eċċ. 

 Nużaw aktar it-trasport pubbliku biex innaqqsu d-

dħaħen tal-karozzi.  

 Għandna norganizzaw rwieħna fi gruppi ta’ pressjoni 

sabiex nipprotestaw meta jkun hemm xi proġett li se 

jagħmel ħsara ambjentali. 

 Nirrappurtaw lill-awtoritajiet lil min iħammeġ jew 

jeqred l-ambjent. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

 

Total tal-karta: 100 marka 
 

 

 


